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ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ
ГРУПА „БЕТА“
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет
с Протокол № 10 от 14.09.2017г.

I. Състав на методическото обединение
1. Председател – Уляна Брункова
2. Членове – Гергана Цонева, Галя Върбанова, Теменужка Янева, Славка Ленкова, Даниела Досева, Даниела Георгиева, Валя Иванова,
Борислав Цанов, Клавдия Хинова, Бойка Русанова, Христо Борисов
II. Теми за квалификации
1. На училищно ниво:
1.1. Стимулиране на когнитивни способности у учениците – памет, въображение, логическо мислене
1.2. Справедлива педагогика или стратегии за работа с разнообразни ученици
1.3. Обърната класна стая - метод в обучението. Дава се възможност на учениците от пасивни слушатели, които приемат безкритично
учебния материал да се превърнат в активно пресъздаващи и творчески личности./ Създаване на позитивна среда за учене в училище
2. На методическото обединение:
2.1. Стимулиране на когнитивни способности у учениците – памет, въображение, логическо мислене
2.2. Справедлива педагогика или стратегии за работа с разнообразни ученици
2.3. Обърната класна стая - метод в обучението. Дава се възможност на учениците от пасивни слушатели, които приемат безкритично
учебния материал да се превърнат в активно пресъздаващи и творчески личности./ Създаване на позитивна среда за учене в училище

III. Дейности
1. Заседания на методическото обединение
№ Период на провеждане Теми/ въпроси за обсъждане/ работа

Представящ темата

Очакван резултат

Уляна Брункова

Изборът на теми е
съобразен с новите
потребности

Заседание № 1
Септември 2017 г.

1. Избор на ръководство на МО
2. Приемане на нови членове на МО
3. Обсъждане и гласуване на работни теми

Заседание №2
Ноември 2017 г.

Стимулиране на когнитивни способности у учениците Клавдия Хинова, Уляна
– памет, въображение, логическо мислене
Брункова, Гергана Цонева,
Индивидуален подход в
търсене на повече
успехи

Заседание №3
Декември 2017 г.
Заседание №4
Април 2018 г.

Заседание №5

Справедлива педагогика или стратегии за работа с
разнообразни ученици

Галя Върбанова,
Теменужка Янева
Валя Иванова

Уляна Брункова
Обърната класна стая - метод в обучението. Дава се
възможност на учениците от пасивни слушатели, които
приемат безкритично учебния материал да се
превърнат в активно пресъздаващи и творчески
личности./ Създаване на позитивна среда за учене в
училище – тема по избор

Работа в посока мотивация
на ученика
Материал на ДИПКУ –
Стара Загора, на тема
„Обърната класна стая”

Юни 2018 г.

Работата на педагозите от прогимназиална степен през Учителите от
учебната 2017/2018 г.
прогимназиална степен

2. Направления на работата в МО
2.1. Методическа работа
2.1.1. дейности
№

Дейност
Повишаване на квалификацията на ПС
Разработване и представяне на материали по темите, вкл. в
плана на заседанията на МО
• Стимулиране на когнитивни способности у учениците –
памет, въображение, логическо мислене
• Справедлива педагогика или стратегии за работа с
разнообразни ученици
• Обърната класна стая - метод в обучението. Дава се
възможност на учениците от пасивни слушатели, които
приемат безкритично учебния материал да се превърнат в
активно пресъздаващи и творчески личности./ Създаване
на позитивна среда за учене в училище

Период на реализиране

Отговорник

Резултат
Всички поставени теми са
обсъдени

Октомври 2017 г.
Декември 2017 г.
Април 2018 г.

Участие в общински, областни, национални,
международни квалификации

По плана за
квалификационната
дейност

Повишаване на ПКС или придобиване на допълнителна
професионална квалификация

постоянен

Участие в професионални конкурси, фестивали,
конференции на училищно, областно, национално или
международно равнище

постоянен

Уляна Брункова
Клавдия Хинова
Гергана Цонева
Валя Иванова

Училищна комисия
за
квалификационна
дейност
Клавдия Хинова
Учители по
съответните
области

Тематични съвещания на
РУО
Месец септември ДИПКУ,
Стара Загора
Уляна Брункова –V ПКС
Състезание по физика
Международен конкурс
„Нека да е лято”
HIPOO
Пробни матури по БЕЛ и
математика

Приемственост между начален и прогимназиален етап
Обмен на опит
Представяне на информация от участие в квалификация

Септември – октомври
2017 г.

Учители
преподаващи в
пети клас

Обсъждане варианти за
входни нива.
Различните ученици.

постоянен

Учители участвали
в квалификационен
курс

Споделяне на информация
от участия в
квалификационната
практика на учителите

Работа с млади или новоназначени ПС от МО
Приобщаване и подпомагане на успешната работа на
постоянен
новоназначени
Организация и провеждане на извънкласна и/ или извънинституционална дейност
Организиране и провеждане на работни срещи за
Септември 2017 г.
представяне на предложения за извънкласни дейности към
проект „Твоят час”, „Еразъм +”
• „Приказен свят”
• „Аз и България”
• „За изкуството” и др.

Организиране участията на ученици от училището към
клубни дейности извън училище
•Мажоретен състав

Септември 2017 г.

Учители от МО
Д. Досева

Организатори на
клубните дейности

Участие в проекта „Твоят
час” на следните групи и
отговорници:
Валя Иванова – „Знам и
творя с компютрите”
Славка Ленкова –
„Приказен свят”
Гергана Цонева – „Заедно
по пътя към успеха” и
„Заедно можем повече
Даниела Досева –
„Математика +”
Клавдия Хинова – „Работа
с ученици за участия в
олимпиади по природни
науки” и „Придобиване на
практически умения”
Уляна Брункова – „За
изкуството” и „Аз и
България”
Активност на ученици от
нашето училище в
посочените клубни

•Народно пеене
•Авиомоделизъм
•Хандбал
•Футбол
•Синьо лято - плуване

дейности извън училище

2.1.2. теми за самообразование на ПС от МО
№ Учител

Славка Ленкова

Тема за самообразование

Поредна година, за която
работи по темата

Очакван резултат от
работата по темата за
самообразование

Онлайн проект в полза на
работата на учителите по
английски език

Работи втора година

Онлайн проект за книганаръчник със съвети и
ресурси за организиране
на програма за
стимулиране на четенето
в училище ” .
Създаване на превод на
български за ползване от
всички

Краен срок за
представяне на резултата
от работата по темата
през настоящата година
2018 г.

2.2. Организационна
№

Дейност
Обсъждане на нормативните документи, свързани с ОВП
по предметите от МО. Проучване на изменения в
нормативни актове. Актуализиране на разработени
материали. (напр. При публикуването на ДОС или

Период на реализиране
постоянен

Отговорник
Г. Върбанова

Резултат
Кръгла маса на
прогимназиалните
учители

други проекти на документи)
Участие в екипи за разработване на проектни
предложения на училищно, регионално, национално или
международно ниво
Изработване на тематични разпределения, отговарящи на
изискванията за съдържание и структура

постоянен

Учители от МО

Проект „Твоят час”
Проект „Еразъм+”

14 септември 2017 г.

Учители от МО

Разработване и предварителен контрол на материали за
провеждане на различните видове писмени изпитвания

постоянен

Учители от МО

Организация и провеждане на входящо/ изходно равнище

Септември 2017 г.
Май - юни 2018 г.

Учители от МО

Анализ на проведени писмени изпитвания (входящо,
изходящо)

Октомври 2017 г.
Юни 2018 г.

Учители от МО

Анализ на ефективността на работа с учениците, срещащи
затруднения при усвояването на УС

Първи учебен срок
Втори учебен срок

Учители от МО

Учебната 2017/2018г.
започна със заверени
тематични разпределения
отговарящи на
изискванията за
съдържание и структура
Писмените изпитвания и
материалите приложени в
тях отговарят на
наредбите на МОН и са
съобразени с новите ДОС
Учители по съответната
учебна дисциплина по
класове и паралелки в
срок организират и
провеждат дейности
свързани с входящо и
изходно равнище
Всеки преподавател по
предмет и паралелка е
обработил и приложил
анализа
За целта се прилага
график за консултации,
който е към правилника за
вътрешния ред на
училището. При отчетени
ниски резултати е
изготвен консултативен
план за всеки един
ученик.

Анализ на резултатите от обучението на учениците по
По график
Д. Досева – главен
Учителите в срок
предметите от МО
учител
представят резултатите.
Работа по модернизацията на работното място, систематизиране на наличната МТБ, методически и дидактически материали
Работа по поддържане или оборудване на кабинети/ стаи
Октомври – декември
Клавдия Хинова
По национална програма „Осигуряване на съвременната
2017 г.
образователна среда”
Модул „Подобряване на условията за лабораторна и
експериментална работа по природни науки”
Работа с изявени ученици, както и с ученици, имащи образователни затруднения
Подготовка за олимпиади и състезания на различно ниво и постоянен
Учители по
Провеждат се
различен формат (вкл. онлайн).
съответните учебни консултации,
дисциплини
допълнителни занимания
и извънкласни дейности
Подготовка на ученици за участие в конкурси
постоянен
Учители по
Провеждат се
съответните
консултации,
дисциплини
допълнителни занимания
и извънкласни дейности
Работа с учениците, срещащи затруднения при усвояването Консултации по график
Учители от МО
Всеки ученик пожелал
на учебния материал
помощ и насока за
преодоляване на
трудности по учебния
материал е получил
необходимото съдействие.
За целта се реализират
допълнителни срещи
извън утвърдения график

